
 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Warsztaty organizowane przez Fundację AKTYWNI RAZEM współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

 
 

  

Z A P R O S Z E N I E 
 

FUNDACJA AKTYWNI RAZEM ORAZ STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE ZIARNO SERDECZNIE 

ZAPRASZAJĄ 

osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziców, np. osoby o niskich dochodach lub bezrobotne, osoby młode, w tym 

kobiety z obszaru gmin: Brudzeń Duży, Gąbin, Gostynin-miasto i gmina, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, 

Szczawin Kościelny, Sanniki, Słubice 

NA WARSZTATY PT. NASZE EMOCJE, NASZE OTOCZENIE – SPOSOBY NA CIEPŁĄ ATMOSFERĘ W DOMU 

Tematyka: przydomowy ogródek pszczelarski, świadome zakupy, radzenie sobie z emocjami, domowy album 

rodzinny, aranżacja przestrzeni domowej 

Warsztaty odbędą się w dniu 6 października 2021 r. (środa) od godz. 1000 

w siedzibie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO w Grzybowie 1/2, gm. Słubice  

 
Program warsztatów: 

10.00  Powitanie uczestników, ekologiczne śniadanie śpiew na powitanie dnia 

10.30 Nasz przydomowy ogródek pszczelarski – o bioróżnorodności kilka słów i kilka praktyk – zajęcia 
edukacyjno-stolarskie 
 
12.00 Świadome zakupy – jak się współorganizować dla wspólnej korzyści? Zróżnicowanie potrzeb 
konsumenckich dzieci i rodziców – jak unikać nadmiernych wydatków oszczędzając środowisko 
 
13.00 Obiad i rozmowy w kuluarach 

13.45 Emocje – jak sobie z nimi radzić? Zajęcia prowadzone przez ekspertów z fundacji „Dajmy dzieciom 
siłę” 

Przerwa pomiędzy zajęciami na kawę, herbatę i małe co-nieco 

15.30 Nasz domowy album rodzinny – tworzymy ciekawy album ze swoich zdjęć – zajęcia z fotografem, 
który w umiejętny sposób pomoże uczestnikom stworzyć wartościowy album rodzinny ze zdjęć 
przyniesionych przez zainteresowanych 
 
17.30 Sztuka w domu – czym się otaczamy i co z tego wynika? Aranżacja naszej przestrzeni domowej 
 
18.00 Kolacja i pożegnanie dnia z piosenką 

Przewidywany czas: warsztaty całodniowe z wyżywieniem - 8 godz. 

 
W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o kontakt do Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO  pod  nr 

telefonu 506 657 331 lub e-mail ziarno@grzybow.pl (ze względów organizacyjnych liczba uczestników jest 
ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń). 
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